
 

 
 

 

หนงัสอืเชญิประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2559 

      
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

วันจันทร์ที่ 1 สิงหำคม 2559 เวลำ 10.30 น. สถำนที่ประชุม : ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ 



สารบัญ 
 

เอกสารแนบ รายละเอียด 
 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 

2 รำยละเอียด วตัถปุระสงค์ ท่ีขออนมุตัิแก้ไข เพิ่มเตมิ 

3 ข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 

4 ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

5 เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุ 

6 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

7 ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

8 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
 

  

  

  
  

 

          
 

  
  
  

  

   



1บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

สารบัญ 
 

เอกสารแนบ รายละเอียด 
 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 

2 รำยละเอียด วตัถปุระสงค์ ท่ีขออนมุตัิแก้ไข เพิ่มเตมิ 

3 ข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 
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       วนัท่ี  30 มิถนุายน 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
2. รายละเอียด วตัถปุระสงค์ ท่ีขออนมุตัแิก้ไข เพิ่มเตมิ 
3. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 

 ด้ วยคณ ะกรรมการบ ริษั ท  ซี .ไอ .ก รุ๊ป  จ ากัด  (มหาชน ) ได้ มี มติ ก าหนดให้จัดการป ระชุม วิส ามัญ ผู้ ถื อหุ้ น                              
ครัง้ท่ี  1/2559   ในวนัจนัทร์ท่ี 1  สิงหาคม  2559  เวลา 10.30  น.   ณ  ห้องบอร์ดรูม 4 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดั
ใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 รายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1  

วาระที่  2  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของบริษัท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ แก้ไข/เพิ่มเตมิ ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 2 หุ้น ข้อท่ี 4 
โดยแก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น มีมลูคา่เท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดท่ีต้องช าระเตม็มลูคา่ด้วยเงินและ/หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตวัเงิน” เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การรับหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดคณุสมบตัใิห้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯต้องเป็นหุ้นชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นีเ้ห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 พิจารณาอนมุตัเิพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงักล่าว โดยมอบอ านาจให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการขอ
จดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเตมิข้อความตามที่นาย
ทะเบียนก าหนดจนแล้วเสร็จ 
ข้อสงัเกต: ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั ของบริษัทได้เม่ือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ  บริษัทฯ 
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการด าเนินงานเพิ่มเตมิด้านการประกอบเคร่ืองปรับอากาศ และ
เคร่ืองท าความเย็น ระบบและอปุกรณ์ส าหรับตรวจวดัและควบคมุระบบปรับอากาศและคลีนรูม รวมไปถงึการซือ้ ขาย สินค้าผ่านวธีิทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตอ่หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ เอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน แตเ่น่ืองจากตาม หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 
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(วตัถปุระสงค์) บริษัทฯ ไม่มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 28 
มิถนุายน 2559 จงึเหน็ชอบให้น าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์ของ บริษัทฯ อีกจ านวน 3 ข้อ และ พิจารณาและ
อนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถุประสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์จ านวน 3 ข้อดงักล่าวด้วย ดงั
รายละเอียดท่ีปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2  

ทัง้นีเ้ห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 พิจารณาอนมุตัเิพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิ
วตัถปุระสงค์และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดงักล่าว โดยมอบอ านาจให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ
มอบหมายเป็นผู้ด าเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจแก้ไข
เพิ่มเตมิข้อความตามที่นายทะเบียนก าหนดจนแล้วเสร็จ 
ข้อสงัเกต: ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั ของบริษัทได้เม่ือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที่ 4  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 6) และย่ืนตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ   
 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ 
 ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 กรกฎาคม 2559 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2535 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
                   
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ 
ห้องบอร์ดรูม 4 ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
                     ขอแสดงความนบัถือ 

 
พลต ารวจเอก  

 (ปรุง     บญุผดงุ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์  0-2976-5290-7; โทรสาร   0-2598-2331-2        
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หน้าที่ 1 / 17 

   
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
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 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน ผู้สงัเกตการณ์จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  
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1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรติ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายนฏิศวร์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบ 1 
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ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นี  ้คือ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและประธานสาย
งานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 
 
 ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท จึงจดัให้มีคนกลางเป็น
ผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ได้แก่ นางสาวดวงดาว ศรานต์ภกัดี ผู้ ถือหุ้นฯ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุมแทนรวม 72 ราย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 309,444,960 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 35.78 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ตามส าเนาที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2558 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 วันที่ 20 
เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 310,774,960 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9936 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0064 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1,350,000 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ท่ีประชมุได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
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รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2558 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2558 ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  บริษัทฯมอบหมายให้นายยศธนา จารุทรรศนกุล (Corporate Planning & Business Development 
Executive) สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2558 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

            หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงนิ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,066.91 

ต้นทนุขายและบริการ 914.51 

ก าไรขัน้ต้น 152.40 

รายได้อื่น 28.64 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 168.83 

ต้นทนุทางการเงิน 7.35 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหกัภาษีเงินได้ 4.86 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (12.13) 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (0.03) 

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ (7.27) 

ผู้ ถือหุ้นมีค าถามตามล าดบัดงันี ้
 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้

i. ผลการด าเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่มีผลก าไร แต่งบการเงินรวมมีผลขาดทนุ เนื่องมาจาก
สาเหตใุด  

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า  ในงบการเงินเฉพาะกิจการนัน้บริษัทฯ  มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน แต่งบการเงินรวมที่มีผลขาดทนุนัน้เป็นผลจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย (บริษัท เดอ 
ละไม จ ากดั) และบริษัทร่วมที่บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) ได้เข้าไปร่วมทนุและยงั
อยูใ่นระหวา่งการ setup เคร่ืองจกัร โดยคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่จะเป็น pre-operate และคาดวา่จะมีรายได้
เข้ามาประมาณไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปี 2559 นี ้สว่นธุรกิจโรงแรมนัน้มีผลขาดทนุมาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่ปี 2555 แต่ส าหรับปี 2558 ผลขาดทนุลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านบาท โดยเกิดจากการตดัคา่
เสือ่มราคาของทรัพย์สนิ เช่น สนิทรัพย์หมนุเวียน สทิธิการเช่า เป็นต้น ซึง่เป็นผลขาดทนุในทางบญัชีไม่
กระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทแตอ่ยา่งใด  



5บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

 

หน้าที่ 3 / 17 

รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2558 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2558 ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  บริษัทฯมอบหมายให้นายยศธนา จารุทรรศนกุล (Corporate Planning & Business Development 
Executive) สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2558 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

            หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงนิ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,066.91 

ต้นทนุขายและบริการ 914.51 

ก าไรขัน้ต้น 152.40 

รายได้อื่น 28.64 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 168.83 

ต้นทนุทางการเงิน 7.35 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหกัภาษีเงินได้ 4.86 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (12.13) 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (0.03) 

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ (7.27) 

ผู้ ถือหุ้นมีค าถามตามล าดบัดงันี ้
 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้

i. ผลการด าเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่มีผลก าไร แต่งบการเงินรวมมีผลขาดทนุ เนื่องมาจาก
สาเหตใุด  

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า  ในงบการเงินเฉพาะกิจการนัน้บริษัทฯ  มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน แต่งบการเงินรวมท่ีมีผลขาดทนุนัน้เป็นผลจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย (บริษัท เดอ 
ละไม จ ากดั) และบริษัทร่วมที่บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) ได้เข้าไปร่วมทนุและยงั
อยูใ่นระหวา่งการ setup เคร่ืองจกัร โดยคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่จะเป็น pre-operate และคาดวา่จะมีรายได้
เข้ามาประมาณไตรมาสท่ี 3 หรือ 4 ของปี 2559 นี ้สว่นธุรกิจโรงแรมนัน้มีผลขาดทนุมาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่ปี 2555 แต่ส าหรับปี 2558 ผลขาดทนุลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านบาท โดยเกิดจากการตดัคา่
เสือ่มราคาของทรัพย์สนิ เช่น สนิทรัพย์หมนุเวียน สทิธิการเช่า เป็นต้น ซึง่เป็นผลขาดทนุในทางบญัชีไม่
กระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทแตอ่ยา่งใด  
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ii. สาเหตขุองผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุของบริษัทยอ่ย บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา

ธุรกิจในกลุ่มบริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า ผลประกอบการของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด นัน้มีผล
ขาดทุนน้อยมากอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านบาท ที่ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ 
จ ากัด ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเอธานอล เดิมได้ก าหนด COD เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่เมื่อเร่ิม
เดินเคร่ืองจกัร เกิดปัญหาขาดแคลนน า้ เน่ืองจากปีนีป้ระสบปัญหาภยัแล้ง แหลง่น า้ธรรมชาติมีน า้ไม่
เพียงพอ จึงต้องขดุเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ท าให้การด าเนินการลา่ช้าไปอีกประมาณ 6 เดือน ซึ่งหาก
สามารถด าเนินการผลติได้ตามคาดหมาย ก็จะท าให้เกิดรายได้และมีก าไรเกิดขึน้ 

  นายสพุฒัน์ เหลอืงธาดา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ขอให้อธิบายเร่ืองสทิธิการเช่าของบริษัทยอ่ยเพิ่มเติม  
นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุ่ม

บริษัทชีแ้จงให้ทราบถึงสิทธิการเช่าระยะยาวของบริษัท เดอ ละไม จ ากดั ที่มีอายสุญัญาเช่ารวมทัง้สิน้ 26 ปี และ
ได้ก่อสร้างท าธุรกิจโรงแรมบนพืน้ที่ดงักลา่ว โดยมีทรัพย์สนิท่ีตัง้อยูบ่นสิทธิการเช่ารวม 2 แหง่ คือโรงแรมสมาญาบุ
ราตัง้อยูท่ี่หาดละไม และเดอะรูมตัง้อยูท่ี่หาดเฉวง โดยมีอายขุองสญัญาเช่าคงเหลอื 15 ปี และ 14 ปี ตามล าดบั  

  นายประสิทธ์ิ รักไทยแสนทวี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมอย่างไร โดยมีความเห็นว่าควรท าการขายธุรกิจโรงแรมออกไปเนื่องจากเป็นธุรกิจที่
บริษัทฯ ขาดความช านาญ เพื่อจกัได้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯเช่นปัจจบุนั 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า ใน
การแก้ปัญหาการขาดทนุของบริษัทยอ่ย (บริษัท เดอ ละไม จ ากดั) นัน้บริษัทฯมิได้นิ่งนอนใจ โดยในเบือ้งต้น บริษัท
พิจารณาขายกิจการโรงแรม ที่ซึ่งปัจจุบนัได้ท าการตัง้ราคาขายโดยเสนอผ่านนายหน้าแล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ 
พิจารณาเร่งสร้างยอดขายให้กบับริษัท เดอ ละไม มากขึน้จากการท าธุรกิจซือ้มา ขายไป เป็นต้น อีกด้วยที่ซึง่ขณะนี ้
ก าลงัด าเนินการควบคูก่นัไปอยา่งตอ่เนื่อง 

 นายองักรู เทพสาสน์กลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ผลการด าเนินงานของบริษัท เดอ ละไม จ ากดั ที่
มีผลขาดทุนจากการตดัค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน และสิทธิการเช่าในปีนี ้และในปีถัดไปจะมีการตดัค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วอีกหรือไม ่และทีจ่ะพิจารณาขายกิจการออกไปนัน้ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเนื่องจากอายสุญัญา
เช่าเหลอืเพียง 15 ปีเทา่นัน้ หากตัง้สมมตุิฐานวา่ไมส่ามารถขายกิจการได้บริษัทฯ มีนโยบายแก้ปัญหาอยา่งไร  

นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุ่ม
บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า ในสว่นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และสิทธิการเช่านัน้ โดยทัง้ 2 รายการนีจ้ะถกูตดับญัชี
ไปตามอายขุองการเช่า ซึง่สทิธิการเช่ารวมทัง้สิน้ 26 ปี จะมีคา่เสือ่มราคาแตล่ะปีประมาณ 10 ล้านบาท จะต้องตดั
ไปจนกว่าจะหมดสิทธิการเช่า และก่อนหน้าที่ยงัมีเจ้าหนีธ้นาคารอยู่นัน้หากจะขายหรือด าเนินการใดๆ  จักต้อง
ได้รับความยินยอมจากทางธนาคารด้วย จึงแก้ปัญหาดงักลา่วโดยการเคลียร์หนีท้ัง้หมดกบัเจ้าหนีธ้นาคาร ดงัที่ได้
เห็นวา่ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้จ านวน 147 ล้านบาท สว่นในการพิจารณาขายกิจการ
ออกไปนัน้สามารถท าได้หลายรูปแบบ อาจท าโดยการขายเซ้งสิทธิการเช่าออกไป ระยะสัน้หรือระยะยาวก็ได้ เพื่อ
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น ารายได้ดงักลา่วมาหกักบัคา่เสือ่มราคาทรัพย์สนิ หรืออาจขายกิจการทัง้หมดเลย หรือแม้กระทัง่ให้เช่าในระยะสัน้ 
3-5 ปีก็สามารถท าได้เช่นกนั ระหว่างนีบ้ริษัทฯได้ด าเนินการเพิ่มรายได้โดยการขยาย market segment เพื่อช่วย
แก้ไขสภาวะขาดทนุของบริษัทยอ่ยตามที่ประธานกรรมการบริหารชีแ้จงก่อนหน้านี ้

 นายวรเชษฐ์ วิรุฬห์ธนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัทฯ ได้ซือ้ธุรกิจโรงแรมด้วยราคาเทา่ใด  
นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุ่ม

บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ท าการ take over มาจากบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่า โดยบริษัทฯได้ลงทุนใน
บริษัทยอ่ยนีเ้ป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 146 ล้านบาท แตเ่นื่องจากโรงแรมมีผลประกอบการขาดทนุอยา่งตอ่เนื่อง ผู้สอบ
บญัชีฯจึงตัง้ส ารองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไปแล้วทัง้จ านวน ปัจจุบนัผลขาดทุนมาจากค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาพร้อมสิทธิการเช่า อย่างไรก็ตามผลประกอบการแต่ละปีของบริษัท เดอ 
ละไม จ ากัด ยงัคงมีก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตดัจ่าย ดอกเบีย้ และภาษี (EBITDA) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บริษัทฯ สามารถเลีย้งตวัเองได้ 

 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
i. จากหน้างบแสดงฐานะการเงินฯ ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ในกรณีบริษัทฯ ให้กู้ยืมแก่

บคุคลภายนอก เงินต้นจ านวน 26.88 ล้านบาท และดอกเบีย้ค้างรับจ านวน 12.03 ล้านบาท โดยศาลมี
ค าพิพากษาบงัคบัหนีก้บัลกูหนี ้และมีการส่งมอบหลกัประกนัเป็นหุ้นฯ ขอทราบรายละเอียดของหุ้น
ดงักลา่ว และเหตผุลที่มีการให้กู้ยืมแก่บคุคลภายนอกจ านวนมาก 

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุม่บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้หุ้นสว่นใหญ่ของธุรกิจโรงแรมที่มี
ทรัพย์สินทัง้สิน้ 4 แห่ง เป็นโรงแรมที่ จ. ภูเก็ต 1 แห่ง โรงแรมที่เกาะสมุย 2 แห่ง และโรงแรมที่ จ. 
เชียงใหม ่1 แห่ง กู้ยืมเงิน โดยมีหลกัทรัพย์ค า้ประกนัคือหุ้นของธุรกิจโรงแรมดงักลา่ว กลุม่ที่ลกูหนีร้าย
ดังกล่าวเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมทัง้สิน้ บริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าธุรกิจ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง  หากธุรกิจของลกูหนีด้งักลา่วเป็นไป
ได้ด้วยดีบริษัทฯจกัพิจารณา แปลงหนีเ้ป็นทนุในที่สดุ ตอ่มาลกูหนีร้ายดงักลา่วมีปัญหาเกิดคดีฟ้องร้อง
กบัหุ้นสว่นเดิม จึงมิสามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทฯจึงเข้ายดึกิจการมาบางสว่นซึง่ได้แก่ โรงแรม สมาญาบู
รา นัน่เอง โดยยงัคงเหลือหนีอ้ีกประมาณ 80 ล้านบาท ที่ยงัคงมีหลกัประกันอยู่อีกเป็นจ านวนมาก 
บางส่วนด าเนินการขายทอดตลาดไปแล้วด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท (แต่ทรัพย์สินมีราคาประเมิน
ประมาณ 100 ล้านบาท) จึงท าให้มีหนีส้ินคงเหลือประมาณ 26 ล้านบาท สว่นตวัทรัพย์สินอื่นๆนัน้อยู่
ระหวา่งรอขายตอ่ไป 

ii. กรณีที่บริษัทฯ มีขาดทนุสะสมจ านวน 235 ล้านบาท จะแก้ปัญหานีไ้ด้อยา่งไร 
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา

ธุรกิจในกลุม่บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า ขาดทนุสะสมนัน้สว่นใหญ่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย 
และในสว่นของบริษัทแมน่ัน้ จะเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ทีถ่กูตัง้ส ารองด้อยคา่เงินลงทนุไปแล้ว  
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น ารายได้ดงักลา่วมาหกักบัคา่เสือ่มราคาทรัพย์สนิ หรืออาจขายกิจการทัง้หมดเลย หรือแม้กระทัง่ให้เช่าในระยะสัน้ 
3-5 ปีก็สามารถท าได้เช่นกนั ระหว่างนีบ้ริษัทฯได้ด าเนินการเพ่ิมรายได้โดยการขยาย market segment เพื่อช่วย
แก้ไขสภาวะขาดทนุของบริษัทยอ่ยตามที่ประธานกรรมการบริหารชีแ้จงก่อนหน้านี ้

 นายวรเชษฐ์ วิรุฬห์ธนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัทฯ ได้ซือ้ธุรกิจโรงแรมด้วยราคาเทา่ใด  
นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุ่ม

บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ท าการ take over มาจากบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่า โดยบริษัทฯได้ลงทุนใน
บริษัทยอ่ยนีเ้ป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 146 ล้านบาท แตเ่นื่องจากโรงแรมมีผลประกอบการขาดทนุอยา่งตอ่เนื่อง ผู้สอบ
บญัชีฯจึงตัง้ส ารองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไปแล้วทัง้จ านวน ปัจจุบนัผลขาดทุนมาจากค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาพร้อมสิทธิการเช่า อย่างไรก็ตามผลประกอบการแต่ละปีของบริษัท เดอ 
ละไม จ ากัด ยงัคงมีก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตดัจ่าย ดอกเบีย้ และภาษี (EBITDA) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บริษัทฯ สามารถเลีย้งตวัเองได้ 

 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
i. จากหน้างบแสดงฐานะการเงินฯ ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ในกรณีบริษัทฯ ให้กู้ยืมแก่

บคุคลภายนอก เงินต้นจ านวน 26.88 ล้านบาท และดอกเบีย้ค้างรับจ านวน 12.03 ล้านบาท โดยศาลมี
ค าพิพากษาบงัคบัหนีก้บัลกูหนี ้และมีการส่งมอบหลกัประกนัเป็นหุ้นฯ ขอทราบรายละเอียดของหุ้น
ดงักลา่ว และเหตผุลที่มีการให้กู้ยืมแก่บคุคลภายนอกจ านวนมาก 

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุม่บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้หุ้นสว่นใหญ่ของธุรกิจโรงแรมที่มี
ทรัพย์สินทัง้สิน้ 4 แห่ง เป็นโรงแรมที่ จ. ภูเก็ต 1 แห่ง โรงแรมที่เกาะสมุย 2 แห่ง และโรงแรมที่ จ. 
เชียงใหม ่1 แห่ง กู้ ยืมเงิน โดยมีหลกัทรัพย์ค า้ประกนัคือหุ้นของธุรกิจโรงแรมดงักลา่ว กลุม่ที่ลกูหนีร้าย
ดังกล่าวเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมทัง้สิน้ บริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าธุรกิจ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง  หากธุรกิจของลกูหนีด้งักลา่วเป็นไป
ได้ด้วยดีบริษัทฯจกัพิจารณา แปลงหนีเ้ป็นทนุในที่สดุ ตอ่มาลกูหนีร้ายดงักลา่วมีปัญหาเกิดคดีฟ้องร้อง
กบัหุ้นสว่นเดิม จึงมิสามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทฯจึงเข้ายดึกิจการมาบางสว่นซึง่ได้แก่ โรงแรม สมาญาบู
รา นัน่เอง โดยยงัคงเหลือหนีอี้กประมาณ 80 ล้านบาท ที่ยงัคงมีหลกัประกันอยู่อีกเป็นจ านวนมาก 
บางส่วนด าเนินการขายทอดตลาดไปแล้วด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท (แต่ทรัพย์สินมีราคาประเมิน
ประมาณ 100 ล้านบาท) จึงท าให้มีหนีส้ินคงเหลือประมาณ 26 ล้านบาท สว่นตวัทรัพย์สินอื่นๆนัน้อยู่
ระหวา่งรอขายตอ่ไป 

ii. กรณีที่บริษัทฯ มีขาดทนุสะสมจ านวน 235 ล้านบาท จะแก้ปัญหานีไ้ด้อยา่งไร 
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา

ธุรกิจในกลุม่บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า ขาดทนุสะสมนัน้สว่นใหญ่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย 
และในสว่นของบริษัทแมน่ัน้ จะเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ทีถ่กูตัง้ส ารองด้อยคา่เงินลงทนุไปแล้ว  
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นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติม
ต่อข้อค าถามว่า  ปัจจุบนับริษัทฯ มียอดขายจากธุรกิจหลกัลดลงอนัเนื่องมาจากการแข่งขนัที่สงูมาก  
กอปรกับภาวะอตุสาหกรรมที่ปรับตวัลดลง บริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จกัต้องขยายประเภทผลิตภณัฑ์ที่ต่อ
ยอดจากผลิตภณัฑ์เดิม โดยมีการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อใช้กบัระบบเคร่ืองปรับอากาศที่มีคณุภาพสงูที่
ใช้กบัห้อง clean room โดยเฉพาะในโรงพยาบาล รวมถึงได้ลงนามในสญัญาเพื่อเป็นตวัแทนจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนส าเร็จรูปของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จ ากัด เพื่อเสริม
ธุรกิจอีกทางหนึง่ด้วย 

นางสาวรัตนกมล พุม่เสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ อธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองของผลติภณัฑ์ใหม่
ที่บริษัทฯ  เป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท  Kingspan Insulated Panel Pty จ ากัด  เป็น  product 
solution ของฉนวนที่ เ ป็นทัง้ผนังและหลังคา  สามารถติดตัง้ได้ทัง้หมดที่ เป็นอาคาร,  อาคาร 
commercial หรือการสร้างบ้าน อีกทัง้ยงัเป็นผนงัภายนอกและภายในด้วย  

iii. จากงบแสดงฐานะการเงิน มีสว่นเกินจากการขายหุ้นทนุซือ้คืน จ านวน 15 ล้านบาท เป็นก าไรจากการที่
บริษัทฯ เคยท าการซือ้หุ้นคืน และขายออกมาใช่หรือไม ่

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า ในช่วงประมาณปี 2552-2553 ราคาหุ้นเกือบทัง้กระดานตกลง 
โดยช่วงนัน้ราคาหุ้นลงมาต ่ามาก จึงท าการซือ้หุ้นคืนมาส่วนหนึ่ง และพอตลาดเร่ิมดีขึน้ก็ท าการขาย
ออกไป จึงท าให้มีผลก าไรแสดงอยูใ่นงบการเงิน 

 นายประสิทธ์ิ รักไทยแสนทวี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทตัง้เป้ายอดขาย ตัง้แต่ปี 2558 -2560 ไว้ที่ 1500 
2,000 และ 3,000 ล้านบาท อยากทราบวา่ปีที่ผา่นมายงัท าได้ไมถ่ึงเป้าที่ตัง้ไว้มาจากสาเหตใุด  

นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุ่ม
บริษัทชีแ้จงให้ทราบวา่ หากพิจารณาจากปริมาณสนิค้าที่ขายออกไปในปี 2558  มีอตัราการเติบโต ประมาณ 15% 
แต่เมื่อพิจารณาที่ยอดรายได้ในธุรกิจหลกันัน้ยอดขายยงัคงเท่าเดิม ทัง้นีเ้นื่องมาจาก ราคาขายของบริษัทฯผกูไว้
กับราคาวตัถุดิบหลกั อนัได้แก่ ทองแดง และ อลมูิเนียม ในปีที่ผ่านมาราคาวตัถุดิบในตลาดลดลงประมาณ 10-
20% เทียบกบัปี 2557 จึงท าให้ราคาขายของบริษัท ลดลงด้วย จึงท าให้เมื่อขายสินค้าที่ปริมาณเท่ากนัรายได้ของ
บริษัทฯจักลดลง กอปรกับภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและนอกประเทศเกิดปัญหาตกต ่าจึงส่งผลยงัยอดขายของ
บริษัทฯอีกด้วย 

  เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และลงมติอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (บญัชีก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และอนุมัตงิบ
แสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้
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เห็นด้วย 330,655,211 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9201 

ไมเ่ห็นด้วย 5,803,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.7186 

งดออกเสยีง 1,220,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3613 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 7 ราย จ านวน 26,883,651 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
  ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2558 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติให้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 346,458,611 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6491 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3451 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 10,000,000 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2559 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี  
2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2558 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว  เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ 
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ไมเ่ห็นด้วย 5,803,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.7186 

งดออกเสยีง 1,220,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3613 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 7 ราย จ านวน 26,883,651 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
  ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
และอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2558 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติให้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 346,458,611 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6491 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3451 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 10,000,000 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2559 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี  
2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2558 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว  เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ 
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  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2559 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 
2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 340,655,211 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9799 

ไมเ่ห็นด้วย 7,003,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.0143 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธ ารง หรือ 
นายชยักรณ์ อุน่ปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนวุรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 1378, 
3196, 5202 และ 6718 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน 
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความ
เป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทแตอ่ยา่งใด 

       ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทยอ่ยอีกด้วย 
2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี  2559 เป็นจ านวนเงิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัทนัน้  ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2559 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้แก่ นายวิรัช อภิ

เมธีธ ารง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา หรือนายอภรัิกษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบ
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บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2559  และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 347,658,911 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 300 หุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2559  
จ านวน 3 ทา่น ได้แก ่

(1) นายอารีย์  พุม่เสนาะ    กรรมการบริษัท 
(2) นายทวศีกัดิ ์ หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบริษัท  
(3) นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการบริษัท 

  ทัง้นีเ้ลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับ
คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  อีกทัง้คณะกรรมการได้จดัให้มีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการ
เพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตามวาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
ส าหรับต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามา 

2. ให้กรรมการท่ีพ้นวาระได้แจ้งความจ านงเพื่อรับการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ 

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2559 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2559 
จ านวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่  
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บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2559  และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 347,658,911 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 300 หุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2559  
จ านวน 3 ทา่น ได้แก ่

(1) นายอารีย์  พุม่เสนาะ    กรรมการบริษัท 
(2) นายทวศีกัดิ ์ หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบริษัท  
(3) นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการบริษัท 

  ทัง้นีเ้ลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับ
คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  อีกทัง้คณะกรรมการได้จดัให้มีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการ
เพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตามวาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบติัเหมาะสม
ส าหรับต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามา 

2. ให้กรรมการท่ีพ้นวาระได้แจ้งความจ านงเพื่อรับการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ 

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2559 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2559 
จ านวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่  
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1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ  2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรต ิ 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายอารีย์  พุ่มเสนาะ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 255,618,211 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 73.5213 

ไมเ่ห็นด้วย 5,493,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.5800 

งดออกเสยีง 86,567,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 24.8986 

   

(2) นายทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 310,155,511 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.2075 

ไมเ่ห็นด้วย 5,803,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.6692 

งดออกเสยีง 31,720,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 9.1234 

(3) นายธีระ  พุ่มเสนาะ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 328,655,511 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 94.5285 

ไมเ่ห็นด้วย 5,803,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.6692 

งดออกเสยีง 13,220,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.8024 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825  บาท เป็น 540,480,395 บาท
 เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดงันี ้ในช่วงปีที่ผา่นมาบริษัทฯ มิได้ท าการเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  1/2558 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ที่ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
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ดงักล่าวต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่บริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  หรือภายในวนัที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 43,238,430 บาท ตามจ านวนการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ที่ ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2558 และหมดอายุลง  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท เพื่อให้ทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนแล้วเป็นจ านวนที่สอดคล้องกบั
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นมีค าถามตามล าดบัดงันี ้
 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามสาเหตขุองการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า    

general mandate บริษัทฯ ได้ด าเนินการเตรียมไว้หากมีผู้สนใจมาลงทุนกับบริษัทฯในอนาคต และสามารถท า
ประโยชน์ให้กบับริษัทได้ บริษัทฯจึงจะด าเนินการเปิดขาย แตท่ี่ผา่นมายงัไมม่ีผู้ใดเหมาะสมจึงยงัไมด่ าเนินการตอ่  

 
 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 
540,480,395 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) ที่หมดอายุลง ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,660,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1,500 หุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เนื่องจากมีการขออนมุตัิลดทนุจดทะเบียนตามวาระท่ี 
7 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน         540,480,395.00 บาท (ห้าร้อยสีส่บิล้านสีแ่สนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น         1,080,960,790.00  หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสบิหุ้น) 
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ดงักล่าวต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่บริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  หรือภายในวนัที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 43,238,430 บาท ตามจ านวนการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ที่ ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2558 และหมดอายุลง  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท เพื่อให้ทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนแล้วเป็นจ านวนท่ีสอดคล้องกบั
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นมีค าถามตามล าดบัดงันี ้
 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามสาเหตขุองการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า    

general mandate บริษัทฯ ได้ด าเนินการเตรียมไว้หากมีผู้สนใจมาลงทุนกับบริษัทฯในอนาคต และสามารถท า
ประโยชน์ให้กบับริษัทได้ บริษัทฯจึงจะด าเนินการเปิดขาย แตท่ี่ผา่นมายงัไมม่ีผู้ใดเหมาะสมจึงยงัไมด่ าเนินการตอ่  

 
 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 
540,480,395 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) ที่หมดอายุลง ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,660,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1,500 หุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เนื่องจากมีการขออนมุตัิลดทนุจดทะเบียนตามวาระท่ี 
7 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน         540,480,395.00 บาท (ห้าร้อยสีส่บิล้านสีแ่สนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น         1,080,960,790.00  หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสบิหุ้น) 
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 มลูคา่หุ้นละ            0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั             1,080,960,790.00  หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสบิหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  ไมม่ี 

จึงเห็นสมควรอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามวาระท่ี 7 
 
 เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนในวาระที่ 7 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,660,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่  6 (CIG-W6) 
โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของบริษัท 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ 
บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อน าไปใช้สนับสนุนการขยายตวัของบริษัท  และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
รุ่นที่ 6 (CIG-W6) จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่
ถืออยู ่โดยผู้ ถือหุ้น CIG-W5 ไมใ่ช้สทิธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 จึงใช้อตัราสว่น 4 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W6 
(กรณีทีม่ีเศษให้ปัดทิง้) 
         ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกนั จะไมเ่กินร้อยละ 50 ของทนุช าระ
แล้ว และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  มีอ านาจก าหนดและ
เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W6 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นีร้ายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-
W6 ที่จะเสนอขายดงักลา่ว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) 
(เอกสารแนบ 5) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) 
(Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้สิทธิในการรับ 
CIG-W6 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) โดยไมค่ิดมลูคา่ จ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่
คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W6 มีอายุ 2 ปี 13 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (19 พฤษภาคม 2559) ซึ่ ง CIG-W6        
1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (หน่ึงบาทห้า
สิบสตางค์) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,681,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1,000 หุ้น 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดงันี ้เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) จ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นที่จักต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน  216,192,158 หุ้น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,661,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) โดยไมค่ิดมลูคา่ จ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่
คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W6 มีอายุ 2 ปี 13 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (19 พฤษภาคม 2559) ซึ่ ง CIG-W6        
1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (หน่ึงบาทห้า
สิบสตางค์) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,681,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1,000 หุ้น 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดงันี ้เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) จ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นที่จักต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจ านวน  216,192,158 หุ้น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,661,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคดิเห็นคณะกรรมการดงันี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน จึง
จ าเป็นต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อที่ 4. โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 

 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน          648,576,474.00 บาท (หกร้อยสีส่บิแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสีร้่อยเจ็ดสบิสีบ่าท) 
 แบง่ออกเป็น          1,297,152,948.00  หุ้น  (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนห้าหมื่นสองพนัเก้าร้อย 
            สีส่บิแปดหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ                     0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั              1,297,152,948.00  หุ้น  (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนห้าหมื่นสองพนัเก้าร้อย 
            สีส่บิแปดหุ้น)  

หุ้นบริุมสทิธิ  ไมม่ี 
จึงเห็นสมควรอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีนดงักลา่ว 
 
 เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิม่ทนุจดทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,661,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี  ้เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 6 (CIG-W6) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มี
อ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอ
ขายหุ้นดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู การยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด  ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน  
216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W6 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกนิ 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W6 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้

เห็นด้วย 347,661,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางกสณิา ศรีสอ้าน ผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย มีข้อซกัถามดงันี ้
i. ขอทราบความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-

Corruption) ของภาคเอกชนไทยวา่บริษัทฯ มีความคืบหน้าจากปีที่ผา่นมาอยา่งไร 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ข้อค าถามวา่ ในเบือ้งต้นประธานฯและกรรมการได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม

ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัทางสถาบนั IOD หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าสิง่ที่เป็นเร่ืองใหม่ๆ  เข้ามาปรับ
ใช้ในบริษัทฯ ส าหรับปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างชดัเจน และ
สื่อสารให้กบัพนกังานทกุระดบัรับทราบ และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ได้มีการจดัตัง้คณะท างาน
ให้มีการด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้การเปิดช่องทางให้บคุลากรในบริษัทและบคุคลภายนอก
มีช่องทางร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเร่ืองต่างๆ ให้ทางคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณา
ด าเนินการตอ่ไป  
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ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอ
ขายหุ้นดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู การยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด  ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  
216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W6 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกนิ 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W6 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้

เห็นด้วย 347,661,411 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางกสณิา ศรีสอ้าน ผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย มีข้อซกัถามดงันี ้
i. ขอทราบความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-

Corruption) ของภาคเอกชนไทยวา่บริษัทฯ มีความคืบหน้าจากปีที่ผา่นมาอยา่งไร 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ข้อค าถามวา่ ในเบือ้งต้นประธานฯและกรรมการได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม

ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัทางสถาบนั IOD หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าสิง่ที่เป็นเร่ืองใหม่ๆ  เข้ามาปรับ
ใช้ในบริษัทฯ ส าหรับปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างชดัเจน และ
สื่อสารให้กบัพนกังานทกุระดบัรับทราบ และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ได้มีการจดัตัง้คณะท างาน
ให้มีการด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้การเปิดช่องทางให้บคุลากรในบริษัทและบคุคลภายนอก
มีช่องทางร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเร่ืองต่างๆ ให้ทางคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณา
ด าเนินการตอ่ไป  
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ii. บริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ (CAC) หรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า ขณะนีบ้ริษัทฯ บริษัทฯพยายามด าเนินการโดยใช้ check list 
หลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินตนเองของ CAC เพื่อใช้เป็น guideline ในการวางระบบและปรับการ
ด าเนินงานโดยมอบหมายให้คณะท างานเป็นผู้ เร่งด าเนินการ และตัง้เป้าที่จกัเข้าร่วมกบั CAC ในท่ีสดุ 

iii. ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือการผลติคอยล์ และในสว่นของการลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ท าธุรกิจด้านโรงแรม
และการเข้าร่วมลงทนุในบริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั ที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเอธานอล บริษัทมี
แนวคิดและมมุมองอยา่งไรท่ีเข้าไปร่วมลงทนุในธุรกิจด้านอื่น 

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุม่บริษัทชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ววา่ธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจที่ดี ซึง่เมื่อ 2-3 
ปีที่ผ่านมามีปัญหาในเร่ืองของราคาน า้มนัที่ขึน้สงูมาก ทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้มีการให้ผลิต
เอธานอล ผสมกับน า้มันเบนซินเพื่อขายเป็นแก๊สโซฮอลล์ โดยวัตถุดิบหลกันัน้มาจากอ้อยและมนั
ส าปะหลงั กอปรกบับริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั นีไ้ด้ด าเนินกิจการด้านนีม้าตัง้แตปี่ 2549 และมีปัญหา
ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้เน่ืองจากประสบปัญหาทางด้านการเงินกบั Exim Bank ซึ่งบริษัทได้รับ
โอกาสให้เข้าไปศึกษาธุรกิจ โดยปกติ license ของธุรกิจนีส้ าหรับก าลงัการผลิตที่ 60,000 ลิตรต่อวนั 
จะมีการซือ้ขายกนัใบละประมาณ 30-40 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ไปช่วยเหลือฟืน้ฟูธุรกิจที่มี
ปัญหาหนีก้บัธนาคารจึงเข้าไปร่วมทนุได้ในราคาคอ่นข้างต ่า โดยเพ่ิมทนุเข้าไปและปรับปรุงเคร่ืองจกัร 
มีค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จที่ลงทนุในบริษัทฟ้าขวญัทิพย์ไปแล้วประมาณ 200 ล้านบาท (บริษัทฯมิได้ลงทุน
ทัง้หมดในบริษัทฟ้าขวญัทิพย์แต่เพียงผู้ เดียว  บริษัทฯลงทุนร่วมกับผู้ ถือหุ้นเดิมและบริษัทที่มีความ
ช านาญการในธุรกิจนี)้ หากเป็นธุรกิจท่ีลงทนุใหม่ต้องใช้เงินลงทนุประมาณ 400 ล้านบาท อีกทัง้จาก
การศึกษาพบว่าการลงทนุในบริษัทฟ้าขวญัทิพย์ สามารถคืนทนุได้ในระยะเวลาอนัสัน้อีกด้วยบริษัทฯ
จึงพิจารณาเข้าร่วมทนุดงักลา่ว 

 นายองักรู เทพสาสน์กลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
i. โครงการลงทุนในธุรกิจด้านการผลิตเอธานอล ยังไม่มีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ ถึง

ความก้าวหน้าของการด าเนินการ ที่ซึ่งจะมีผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัทจึงเสนอให้บริษัทฯด าเนินการ
ปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์ และอยากทราบถึงนโยบายการดแูลราคาหุ้นของบริษัท  

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อ
ค าถามวา่ บริษัทฯมิได้มีนโยบายการดแูลหุ้นของบริษัท อยา่งเป็นรูปธรรมแตอ่ยา่งไร ด้วยเช่ือวา่หากผล
ประกอบการของบริษัทฯดีย่อมท าให้ผู้ลงทุนสนใจในการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯอนัจักท าให้ราคาหุ้ น
ปรับตัวสูงขึน้เองอีกด้วย จึงพยายามด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการดีที่สุด และในส่วนของการ
ประชาสมัพนัธ์โครงการตา่งๆ ของบริษัทนัน้จะพิจารณาด าเนินการตอ่ไป ณ ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการ
พฒันา website ของบริษัท 
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ii. จากการท่ีบริษัทได้พิจารณาออกใบส าคญัแสดงสทิธิ (warrant) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมนัน้ ก็ถือเป็นการตอบ
แทนให้กับผู้ ถือหุ้นที่บริษัทไม่สามารถที่จ่ายเงินปันผลได้ ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ จึง
สอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีการออก warrant แทนการลดทุนจดทะเบียนหรือลด par เพื่อ
ล้างขาดทนุสะสม และจะมีก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน
ที่จะสามารถพยงุราคาหุ้นได้  

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อ
ค าถามวา่ โดยปกติก็สามารถท าได้เลย ไมจ่ าเป็นต้องลด par แตอ่ยา่งใด เนื่องจากมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น 
ที่สามารถหักล้างกันได้ แต่ก็จักต้องพิจารณาด าเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณา
ในช่วงที่ผลประกอบการดีขึน้ มีแนวทางที่ชดัเจนขึน้ถึงจะสอดคล้องกนัและจกัสง่ผลตอ่ราคาหุ้นทีด่ีขึน้
ไปด้วย ซึง่นา่จะได้ประโยชน์มากกวา่  

 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชมุและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 
                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
         
  
 
                                                  เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 
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ii. จากการท่ีบริษัทได้พิจารณาออกใบส าคญัแสดงสทิธิ (warrant) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมนัน้ ก็ถือเป็นการตอบ
แทนให้กับผู้ ถือหุ้นที่บริษัทไม่สามารถที่จ่ายเงินปันผลได้ ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ จึง
สอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีการออก warrant แทนการลดทุนจดทะเบียนหรือลด par เพื่อ
ล้างขาดทนุสะสม และจะมีก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน
ที่จะสามารถพยงุราคาหุ้นได้  

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อ
ค าถามวา่ โดยปกติก็สามารถท าได้เลย ไมจ่ าเป็นต้องลด par แตอ่ยา่งใด เนื่องจากมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น 
ที่สามารถหักล้างกันได้ แต่ก็จักต้องพิจารณาด าเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณา
ในช่วงที่ผลประกอบการดีขึน้ มีแนวทางที่ชดัเจนขึน้ถึงจะสอดคล้องกนัและจกัสง่ผลตอ่ราคาหุ้นทีด่ีขึน้
ไปด้วย ซึง่นา่จะได้ประโยชน์มากกวา่  

 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชมุและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 
                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
         
  
 
                                                  เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 
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รายละเอียดการขอ แก้ไขและเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 41 ข้อ เป็น 44 ข้อโดยขอเพิ่มวตัถุประสงค์อกี 3 ข้อ ดังนี ้
ข้อ (42) ประกอบกิจการ รับจ้างขาย ซือ้ ขาย สนิค้าทกุชนิดด้วยวิธีทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ข้อ (43) ผลติ และจ าหนา่ยระบบและอปุกรณ์ส าหรับตรวจวดัและควบคมุระบบปรับอากาศ หรือ 

เคร่ืองปรับอากาศ ระบบและอปุกรณ์การแสดงผลและควบคมุคณุภาพอากาศส าหรับระบบปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองจกัรอื่นๆ ระบบและอปุกรณ์ส าหรับบริหารจดัการพลงังาน และ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 

ข้อ (44) ผลติและจ าหนา่ยผนงั และหลงัคาฉนวนส าเร็จรูป จ าหนา่ยอปุกรณ์คลนีรูม ห้องเย็น ห้องผา่ตดั ห้อง 
ผู้ ป่วย และห้องปฏิบตัิการตา่งๆ ในโรงพยาบาล รวมทัง้บริการซอ่มแซม บ ารุงรักษา และตรวจสอบ
สนิค้าดงักลา่ว 

 
ข. ขอแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (13),ข้อ (22), ข้อ (23), ข้อ (39) และข้อ (41) ดังนี ้

ข้อ (13)  
เดิม  (13) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองบ าบดัน า้เสยี และเคร่ืองก าจดัขยะ  
แก้ไขเป็น   (13) ประกอบกิจการค้า และซ่อมบ ารุงรักษา เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจกัรกลพร้อมล้อเลื่อน 
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์พร้อมล้อเลื่อน เคร่ืองมือกล เคร่ืองมอืกลพร้อมล้อเลื่อน เคร่ืองทุน่แรง เคร่ืองทุ่น
แรงพร้อมล้อเลื่อน ยานพาหนะทุกชนิด ทัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองบ าบดัน า้เสยี 
เคร่ืองก าจดัขยะ รวมทัง้อุปกรณ์และอะไหล่ของสนิค้าดังกล่าวข้างต้น ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ข้อ (22)  
เดิม  (22) ท าการประมลูเพื่อขายสินค้าตามวตัถทุี่ประสงค์ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการ 
และองค์การของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
แก้ไขเป็น  (22)  ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย พัสดุสนิค้าตามวตัถทุี่ประสงค์ ทีป่ระกวดราคาด้วยวธีิปกติ และ 
ด้วยวธีิทางอิเลก็ทรอนิกส์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิตบุิคคล ส่วนราชการต่างๆ กจิการรถไฟฟ้า 
กิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย กิจการการไฟฟ้า รัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชน และองค์การของรัฐ
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ข้อ (23)  
เดิม   (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกัอาศยั สถานที่ท าการ ถนน 
สะพาน เขื่อน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอยา่งอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธาทกุประเภท 
แก้ไขเป็น   (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกัอาศยั 
สถานที่ท าการ ถนน สะพาน เขื่อน อโุมงค์ โรงงาน โรงไฟฟ้าทุกประเภท รวมทัง้ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีส่งไฟฟ้า รับเหมาติดตัง้ระบบไฟฟ้าในวัตถุที่ประสงค์ ระบบสายพาน
ล าเลียง สายพานล าเลียงถ่านหิน และท่าเทียบเรือ และงานก่อสร้างอยา่งอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธา
ทกุประเภท  
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รายละเอียดการขอ แก้ไขและเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 41 ข้อ เป็น 44 ข้อโดยขอเพิ่มวตัถุประสงค์อกี 3 ข้อ ดังนี ้
ข้อ (42) ประกอบกิจการ รับจ้างขาย ซือ้ ขาย สนิค้าทกุชนิดด้วยวิธีทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ข้อ (43) ผลติ และจ าหนา่ยระบบและอปุกรณ์ส าหรับตรวจวดัและควบคมุระบบปรับอากาศ หรือ 

เคร่ืองปรับอากาศ ระบบและอปุกรณ์การแสดงผลและควบคมุคณุภาพอากาศส าหรับระบบปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองจกัรอื่นๆ ระบบและอปุกรณ์ส าหรับบริหารจดัการพลงังาน และ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 

ข้อ (44) ผลติและจ าหนา่ยผนงั และหลงัคาฉนวนส าเร็จรูป จ าหนา่ยอปุกรณ์คลนีรูม ห้องเย็น ห้องผา่ตดั ห้อง 
ผู้ ป่วย และห้องปฏิบตัิการตา่งๆ ในโรงพยาบาล รวมทัง้บริการซอ่มแซม บ ารุงรักษา และตรวจสอบ
สนิค้าดงักลา่ว 

 
ข. ขอแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (13),ข้อ (22), ข้อ (23), ข้อ (39) และข้อ (41) ดังนี ้

ข้อ (13)  
เดิม  (13) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองบ าบดัน า้เสยี และเคร่ืองก าจดัขยะ  
แก้ไขเป็น   (13) ประกอบกิจการค้า และซ่อมบ ารุงรักษา เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจกัรกลพร้อมล้อเลื่อน 
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์พร้อมล้อเลื่อน เคร่ืองมือกล เคร่ืองมอืกลพร้อมล้อเลื่อน เคร่ืองทุน่แรง เคร่ืองทุ่น
แรงพร้อมล้อเลื่อน ยานพาหนะทุกชนิด ทัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองบ าบดัน า้เสยี 
เคร่ืองก าจดัขยะ รวมทัง้อุปกรณ์และอะไหล่ของสนิค้าดังกล่าวข้างต้น ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ข้อ (22)  
เดิม  (22) ท าการประมลูเพื่อขายสินค้าตามวตัถทุี่ประสงค์ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการ 
และองค์การของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
แก้ไขเป็น  (22)  ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย พัสดุสนิค้าตามวตัถทุี่ประสงค์ ทีป่ระกวดราคาด้วยวธีิปกติ และ 
ด้วยวธีิทางอิเลก็ทรอนิกส์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิตบุิคคล ส่วนราชการต่างๆ กจิการรถไฟฟ้า 
กิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย กิจการการไฟฟ้า รัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชน และองค์การของรัฐ
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ข้อ (23)  
เดิม   (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกัอาศยั สถานท่ีท าการ ถนน 
สะพาน เขื่อน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอยา่งอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธาทกุประเภท 
แก้ไขเป็น   (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกัอาศยั 
สถานที่ท าการ ถนน สะพาน เขื่อน อโุมงค์ โรงงาน โรงไฟฟ้าทุกประเภท รวมทัง้ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีส่งไฟฟ้า รับเหมาติดตัง้ระบบไฟฟ้าในวัตถุที่ประสงค์ ระบบสายพาน
ล าเลียง สายพานล าเลียงถ่านหิน และท่าเทียบเรือ และงานก่อสร้างอยา่งอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธา
ทกุประเภท  
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ข้อ (39)  
เดิม (39) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสและอบไม้ โรงงานต่อตวัถงัรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค
และเคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ โรงงานสกัดน า้มนัพีช โรงงานกระดาษ โรงงาน
กระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหลอ่ดอกยางรถยนต์ 
โรงงานผลติเหลก็ โรงงานหลอ่และกลงึโลหะ โรงงานสงักะส ีโรงงานผลติอาหารส าเร็จรูป โรงงานสรุา โรงงานแก๊ส 
โรงงานบหุร่ี โรงงานน า้ตาล โรงงานผลติเคร่ืองใช้พลาสติก โรงงานรีดและหลอ่หลอมโลหะ โรงงานผลติบานประตู
และหน้าตา่ง โรงงานแก้ว โรงงานผลติเคร่ืองดื่ม โรงงานหลอ่ยาง โรงงานประกอบรถยนต์  
แก้ไขเป็น  (39) ประกอบกิจการโรงส ี โรงเลือ่ย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานผลติเซรามิคและเคร่ืองเคลอืบ 
โรงงานผลติเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ โรงงานสกดัน า้มนัพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า 
โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลติและหลอ่ดอกยางรถยนต์ โรงงานผลติเหลก็ โรง
หลอ่และกลงึโลหะ  โรงงานสงักะส ี  โรงงานผลติอาหารส าเร็จรูป โรงงานสรุา โรงงานแก๊ส โรงงานน า้ตาล 
โรงงานผลติเคร่ืองใช้พลาสตกิ โรงงานรีดและหลอ่หลอมโลหะ โรงงานผลติบานประตแูละหน้าตา่ง โรงงานแก้ว 
โรงงานผลติเคร่ืองดืม่ โรงงานหลอ่ยาง โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานพลังงานทดแทนทุกประเภท โรงงาน
ต่อตัวถงัและประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตวัถงัและประกอบรถพ่วง โรงงานผลิต ประกอบ และจ าหน่าย
ยานพาหนะทางบก ทางน า้ และทางอากาศ 
ข้อ (41)  
เดิม   (41) ประกอบกิจการ ผลิต  ประกอบ และจ าหน่ายอุปกรณ์และชิน้ส่วนของเคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองท าความเย็นทกุชนิด รวมทัง้บริการซอ่มแซม บ ารุงรักษา และตรวจสอบสนิค้าดงักลา่ว 
แก้ไขเป็น   (41) ประกอบกิจการ ผลติ ประกอบ และจ าหนา่ยเคร่ืองปรับอากาศ อปุกรณ์และชิน้สว่นของ
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเยน็ทุกชนิดและ อุปกรณ์และชิน้ส่วนของเคร่ืองท าความเยน็ทุกชนิด 
รวมทัง้บริการซอ่มแซม บ ารุงรักษา และตรวจสอบสนิค้าดงักลา่ว 
 

ค. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษัท  
เดิม ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 41 ข้อ  
แก้ไขเป็น ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 44 ข้อ 

 
 



22 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    67  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    

 
  
 
   

ที่อยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :    5  ปี  2  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2559  :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า        :   ไม่เป็น 
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท์ 
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   45  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 

 
 
 
 

ที่อยู่                 :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา       :   Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :   5  ปี   4  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2559 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 



23บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    67  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    

 
  
 
   

ที่อยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :    5  ปี  2  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2559  :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า        :   ไม่เป็น 
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท์ 
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   45  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 

 
 
 
 

ที่อยู่                 :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา       :   Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :   5  ปี   4  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2559 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 

เอกสารแนบ 4 

 

1/2 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
  รอบปีบญัชีของบริษัท 
 ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้โดย 
  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ 
  (ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่
   น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือ
   กันท าหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้  และ
   คณะกรรมการจะต้องด าเนินการจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ
   จากผู้ ถือหุ้น  
 
 ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) จัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม
   พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อ
   พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 
  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่
  น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย
  ได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองนัน้ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง และจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุยงัไมค่รบ
  เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
  (ก) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ   การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชมุใหม่โดยสง่
   หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนงัสือนดัประชุมใน
   หนงัสอืพิมพ์ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้
   ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
   มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
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  (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททัง้หมด

หรือ 
   บางสว่นท่ีส าคญั 
  (4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
  (5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
  (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
  (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน 
  (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรือ 
  (10) การเลกิบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  (11) การออกหุ้นเพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของ 
   พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
 
   

  ทัง้นี ้หุ้ นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ ไม่นบัเป็นคะแนนเสียงของมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 

********************************* 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความเช่ือถือให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้า
ร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย  
(1) บัตรประจ าตัวของผู้ถอืหุ้น (บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน) 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถอืหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดนิทางของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
 

2. นิติบุคคล  
2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(2) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตัง้แต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________________ สญัชาต_ิ______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยูบ้่านเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

                 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                        หุ้น  

                                           
 หุ้นสามญั                          __     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  

       
       
(3)  ขอมอบฉันทะให้  

 
 1.  พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ67 ปี  
 เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000    หรือ 

 2.  นายทรงพล  อนันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ45  ปี    
 เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000    หรือ 

 3.  ___________________________________________ อาย ุ __     ปี อยูบ้่านเลขที่   ____          
          
         ถนน  ต าบล/แขวง   _________  อ าเภอ/เขต    
 
         จงัหวดั      _รหสัไปรษณีย์              

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2559 ในวนัจนัทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้      
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 
  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของบริษัท 
  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์)  

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง        
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วาระที่ 4   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
 ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมี  
 การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้
 ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 

  

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

    

   ลงนาม       ผู้มอบฉันทะ 
                                                       (                                                                          )                 

   

    
   ลงนาม        ผู้ รับมอบฉันทะ 

                                                                                                            (                                                                         )                
  
 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
4. โปรดมอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบั

หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีด้้วย 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
วนัจนัทร์ท่ี 1 สิงหำคม 2559 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้น 

เปิดลงทะเบยีน 

เวลำ 9.30 น. 
 

มำด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ ำตวั แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัร
ประจ ำตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

เข้ำห้องประชมุ 

ประธำนเปิดกำรประชมุ 

(เวลำ 10.30 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กรณีที่มีผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีงในวำระใดๆให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส ำหรับผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีง) 

เจ้ำหน้ำที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพำะผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกลำ่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวำระ และจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 
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